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VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 

427.1281  MINI HYDRA LIP GLOSS - 1,5ml 

Nový typ lesku na rty v mini balení 

Mini edice pro vánoční čas  

 

 Trendový odstín č.12 Raspberry Sorbet v mini edici 

 Lehký třpyt a jemný odstín 

 Hydratovaný vzhled 

 Plné rty 

 Limitovaná edice 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA   

                                                    

                                                     

                                                     

 

  

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 

40502.99   MINI NATURAL BEAUTY DAY CREAM – 10ml 

 

Pigmentující krém pro každý typ pleti 

 

 Nádherná, barevně sjednocená pleť 

 Velmi přirozený vzhled 

 Snadná aplikace – jako běžný denní krém 

 SPF 10 – ochrana pleti před poškozením  

 

  

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA 

                                                  

                                                   

                                                   

 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 

47515.3/4/5  LUXURY EYE SHADOW PALETTE 

 

Luxusní paletky pro glamour líčení 

 

 Paletka s pěti nádherně sladěnými odstíny 

očních stínů 

 Ve třech barevných kombinacích 

 Kvalitní pěnový aplikátor je součástí balení 

 Paletka je se zrcátkem 

 Luxusní design upoutá každého 

 Limitovaná edice 

 

  

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA 

                                                  

                                                   

                                                   

 

 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 

9934  PINZETA  

 

Kvalitní pinzeta v papírové krabičce 

 

 Nepostradatelný nástroj, který potřebuje každá 

žena 

 Profesionální pinzeta 

 Zkosená špička usnadňuje uchopení chloupku 

 Vysoká kvalita z nerezové oceli 

 Velikost pinzety je 9,7 cm 

 

  

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA 

                                                  

                                                   

                                                   

 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 

40502.99   MINI OIL TREATMENT – 3ml 

 

Jemný olejíček pro péči o nehty 

 

 Ideální pro tvrdé a porézní nehty a nehty 

ztenčené 

 Po pravidelné aplikaci jsou nehty měkké, pružné 

    a zároveň pevné 

 Pravidelné používání také promění suché,  

    popraskané kůžičky v měkké, celistvé a hladké 

 

  

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA 

                                                  

                                                   

                                                   

 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 

97029.99  HAND PEELING – 30ml 

Účinný peeling na ruce v MINI edici 

  

 Speciální vánoční velikost pro perfektně ošetřené 

každé ruce 

 Důkladně odstraní odumřelé buňky a ruce zjemní 

 Ruce budou hydratované a viditelně pěstěné 

 Nádherná vůně 

 

 

LIMITOVANÁ EDICE PRO VÁNOČNÍ ČAS 

   

                                                          

                                                          

 

 

  

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 

97038.99  RICH HAND CREAM & MASK – 30ml 

Účinný krém a maska na ruce v MINI edici 

  

 Speciální vánoční velikost pro perfektně ošetřené 

každé ruce 

 Bohatá maska a krém v jednom promění ruce v 

hedvábně jemné 

 Ruce budou hydratované a viditelně pěstěné 

 Nádherná vůně 

 

 

LIMITOVANÁ EDICE PRO VÁNOČNÍ ČAS 

   

  

                                                          

 

 

  

 



978055  GREEN TEA HAND BALM – 75ml 

Hydratační krém na ruce 

  

 Snadno se vstřebávající krém účinně a rychle doplní 

hydrataci 

 Svěží vůně zeleného čaje je příjemná pro muže i ženy 

 Macadamiový olej poskytuje ochranu před povětrnostními 

podmínkami i před negativním vlivem životního prostředí 

 Extrakt ze zeleného čaje je antioxidační 

 Olej z rýžových klíčků udržuje kůži hydratovanou 

 Glycerin hydratuje 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA 

                                                 

                                                   

                                                   

                                                   

VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 



97049 SHOWER GEL Special Edition – 200ml 

Sprchový gel 

  

 Blíží se chladné období a stoupá naše chuť dopřát si 

„útulné“, hýčkající zážitky a tím i touha po voňavé tělové 

kosmetice 

 Lehký gel se při kontaktu s vodou promění v jemňounkou 

pěnu 

 Bohatá sprchová pěna nás příjemně naladí a osvěží tělo i 

ducha svými nádhernými vůněmi citrusů, santalového 

dřeva, ovoce, vanilky 

 Má hydratační účinek, nevysušuje, kůži zjemňuje 

 Veganské složení, bez parabenů, bez minerálních olejů a 

bez silikonů 

 Vhodné pro každodenní použití 

 

  

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA 

                                                 

                                                   

                                                   

                                                   

VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 



97050  BODY LOTION – Special Edition– 200ml 

Tělové mléko 

  

 Kořeněné vůně, vyvolávající podvědomě představu 

teplého jídla či nápojů, jsou v zimním období oblíbené 

 Hydratační tělová péče s relaxační vůní je vhodná jako 

dárek pro každého 

 Snadno se vstřebává a nezanechává pocit mastnoty 

 Drahocenné oleje kůži zvláční a vyživí 

  Mléko je silně hydratační a zabraňuje ztrátám hydratace 

 Neobsahuje parabeny a ani silikony 

 Veganské složení 

 Vhodné pro každodenní použití 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA 

                                                 

                                                   

                                                   

                                                   

VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 



97051  BODY CREAM – Special Edition –200ml 

Bohatý tělový krém pro intenzivní péči o pokožku 

  

 Bohatý krém je výrazně hydratační a zabraňuje ztrátám 

hydratace 

  Nezanechává pocit mastnoty 

 Na velmi dlouhou dobu zajistí sametově jemnou kůži 

 Luxusní vůně učiní z aplikace nádherný relaxační zážitek 

 Složení je veganské, bez parabenů, bez silikonů a bez 

minerálních olejů 

 Určeno pro každodenní použití 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA 

                                                 

                                                   

                                                   

                                                   

VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 



97065  EYE CONTROL CREAM 30ml 

Prémiová edice v dvojnásobném balení 

  

 Oblíbená oční péče pro zralou a náročnou pleť 

 Vynikající ochrana očního okolí v zimním období 

 Dvojnásobná velikost za úžasnou cenu  

 Luxusní balení 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA  

 

                                                   

                                                   

 

 

Velká úspora oproti nákupu dvou běžných balení! 

 

 

 

  

 

 

 

VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 

99064  ZLATÁ KOSMETICKÁ TAŠTIČKA 

s logem MALU WILZ 

  

 Nádherný, luxusní doplňkový dárek pro vánoční čas 

 Předzvěst úžasného a luxusního kosmetického 

ošetření, které je připraveno pro předvánoční čas pro 

každou náročnou pleť 

 Tak elegantní!  

 

 

 

LIMITOVANÁ EDICE PRO VÁNOČNÍ ČAS 

 

                                                   

                                                   

 

 

                                                                    

 

  

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 

94006  CAVIAR SET - LUMINOUS 

 

Oblíbené kaviárové produkty v dárkovém balení  

 

 Caviar Gold Luminous Cream 50 ml – jemný, luxusní  

    anti-aging krém s obsahem zlata a extraktem z kaviáru 

 Caviar Gold Eye Cream 15ml – oční anti-aging krém s 

kaviárovým extraktem a komplexem RADICARE GOLD® 

 Limitovaná edice 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA  

 

                                                   

                                                   

 

 

Velká úspora oproti nákupu běžného balení!   

  

                                               +    

      

                    NÁDHERNÉ DÁRKOVÉ BALENÍ 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 

94007  CAVIAR SET - RECHARGING 

 

Oblíbené kaviárové produkty v dárkovém balení  

 

 Caviar Gold Recharging Cream 50 ml – regenerační anti-

aging krém se složkami, chránícími před modrým světlem 

 Caviar Gold Eye Cream 15ml – oční anti-aging krém s 

kaviárovým extraktem a komplexem RADICARE GOLD® 

 Limitovaná edice 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA  

 

                                                   

                                                   

 

 

Velká úspora oproti nákupu běžného balení!   

  

                                               +    

      

                    NÁDHERNÉ DÁRKOVÉ BALENÍ 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 

94008  VITAMIN C COLLAGEN SET 

 

Oblíbené produkty s vitamínem C a kolagenem  

v dárkovém balení 

 

 Vitamin C Collagen Booster 30ml – sérum s účinnými 

látkami pro zpevnění kontur, redukuje vrásky, zpomaluje 

proces stárnutí pleti a zesvětluje pigmentové skvrny 

 Vitamin C Collagen Cream 50ml – anti-aging krém má 

komplexní účinek proti stárnutí pleti, redukuje rýhy a vrásky, 

projasňuje pleť a zesvětluje pigmentové skvrny 

 Limitovaná edice 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA  

 

                                                   

                       

                             

 

Velká úspora oproti nákupu běžného balení!   

  

                                               +    

      

                    NÁDHERNÉ DÁRKOVÉ BALENÍ 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 

94009  ALOE VERA CREAM SET 

 

Oblíbené Aloe Vera produkty v dárkovém balení 

 

 Aloe Vera Cleansing Gel 100ml – šetrný čistící gel pleť nejen 

dokonale zbaví nečistot, ale navíc ji intenzivně hydratuje      

a osvěžuje 

 Aloe Vera Cream 50ml – zklidňující hydratační krém pro 

suchou, dehydrovanou a normální pleť redukuje podráždění 

a červenání, dodává pleti rovnováhu 

 Limitovaná edice 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA  

 

                                                   

                                                   

 

 

Velká úspora oproti nákupu běžného balení!   

  

                                               +    

      

                    NÁDHERNÉ DÁRKOVÉ BALENÍ 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 

94009  ALOE VERA FLUID SET 

 

Oblíbené Aloe Vera produkty v dárkovém balení 

 

 Aloe Vera Cleansing Gel 100ml – šetrný čistící gel pleť nejen 

dokonale zbaví nečistot, ale navíc ji intenzivně hydratuje      

a osvěžuje 

 Aloe Vera Fluid 50ml – zklidňující hydratační krém pro 

smíšenou a mastnou pleť intenzivně hydratuje, osvěžuje      

a projasňuje 

 Limitovaná edice 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA  

 

                                                   

                                                   

 

 

Velká úspora oproti nákupu běžného balení!   

  

                                               +    

      

                    NÁDHERNÉ DÁRKOVÉ BALENÍ 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 

94004  ANTI STRESS SET PRO MUŽE 

 

Set produktů pro pány v dárkovém balení 

 

 Anti Stress Balm 50ml 

 Vynikající balzám s hojivými účinky pro pleť 

podrážděnou holením 

 Hydratuje 

 Snižuje začervenání a podráždění 

 Energizing Hair & Body Wash 200ml 

 Šetrně, ale důkladně myje pokožku i vlasy 

 Dodá pleti hladký a svěží vzhled 

 Nevysušuje 

 Allantoin posiluje ochrannou bariéru 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA  

 

  

      

                    NÁDHERNÉ DÁRKOVÉ BALENÍ 

  

 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 

94005  ENERGY SET PRO MUŽE 

 

Set produktů pro pány v dárkovém balení 

 

 Energy Fluid 50ml 

 Vitalizující pánská péče s anti-aging účinkem 

 Hydratuje 

 Díky kofeinu dodá svěží vzhled 

 Redukuje drobné vrásky 

  Energizing Hair & Body Wash 200ml 

 Šetrně, ale důkladně myje pokožku i vlasy 

 Dodá pleti hladký a svěží vzhled 

 Nevysušuje 

 Allantoin posiluje ochrannou bariéru 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA  

 

                                                   

  

      

                    NÁDHERNÉ DÁRKOVÉ BALENÍ 

 

  

 

 

 



VÁNOČNÍ NABÍDKA 2022 

99089  CHRISTMAS CALENDAR 

 

Luxusní vánoční kalendář 

  

 5 x Hydro Control ampulka 

 1 x Skin Harmonizing ampulka 

 2 x Caviar Performance ampulka 

 5 x Stress Control ampulka 

 5 x Hyaluronová ampulka 

 3 x Ultimate Glow ampulka 

 1 x Lift & Contour Eye Complex 

 1 x Anti Stress Cream – cestovní balení 15ml 

 1 x Mini Natural Beauty Day Cream – 10ml 

 

 

VÁNOČNÍ VÝHODNÁ CENA                                                 

                                                   

 

Obrovská úspora oproti nákupu jednotlivých produktů! 

Jako doplněk od nás dostanete ke každému 
kalendáři papírovou tašku 

ZDARMA! 

Z každého prodaného vánočního kalendáře odešle MALU WILZ Beauté 1 € na charitativní projekt společnosti  

PLAN INTERNATIONAL na podporu zabezpečení potravin pro nejchudší obyvatele Malawi 

KUPUJETE = POMÁHÁTE! 

 



LUCZY S.R.O. 

 

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ KOSMETIKY MALU WILZ PRO ČESKOU A SLOVENSKOU  

REPUBLIKU 

 

WWW.MALU-WILZ.CZ 


